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Trabalhadores da Tecsis são metalúrgicos,

reafirma a Justiça

Tecforja bate ZF Sistemas e levanta a taça

Despacho emitido nesta 
segunda-feira (12) pela juíza 
Maria Cristina Brizotti Za-
muner, da 1ª Vara do Traba-
lho de Sorocaba, confirmou 
decisão judicial de 2008 e as-
segurou que os funcionários 
da Tecsis são metalúrgicos.

Os trabalhadores têm sido 
vítimas de uma confusão 
criada pela empresa, junta-
mente com o sindicato dos 
químicos, para atravancar 
negociações em andamento, 
como redução de trabalho 
aos sábados.

Na segunda-feira, em as-
sembleia na planta 7, os tra-
balhadores, por aclamação, 
deixaram claro que querem 
continuar metalúrgicos. Di-
rigentes do sindicato dos quí-
micos presenciaram a opção 
dos funcionários.

O metalúrgico Júlio Valladão Neto, de 56 anos de idade e 30 de empresa, foi a terceira vítima fatal da Metso em 4 anos. Ele morreu sába-
do à tarde quando ajustava um relógio comparador em uma mandrilhadora. Além das mortes, neste período a Metso já fez outras vítimas 
com mutilações e paralisias. Recentemente a empresa foi multada em R$ 600 mil devido à falta de segurança. Pág. 3 (Leia editorial na pág. 2) 
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Membros do sindicato dos químicos, derrotados na Justiça e na preferência dos trabalhadores, observam assembleia dos metalúrgicos da Tecsis nesta segunda

Metso enterra 3 funcionários em 4 anos

TAÇA PAPAGAIO

Em jogo emocionante, 
decidido somente nos se-
gundos finais, a Tecforja/
Entre Amigos venceu a ZF 
Sistemas DQP por 3 a 2, 
no último domingo (11), e 
levou o troféu da 7ª Taça 
Papagaio, torneio exclusivo 
dos metalúrgicos. Foi o se-
gundo troféu de futsal con-
quistado pela Tecforja neste 
ano. Em agosto o time ven-
cera o torneio de inverno da 
categoria metalúrgica.

A Tecforja  ainda teve o 
goleiro menos vazado, Fá-
bio Neri, e o artilheiro da 
competição, Jean Carlos.

Fábio Neri, da Tecforja, recebe troféu de Marlene e Reinaldo Jr, respectivamente viúva e filho do sindicalista Papagaio

Catadores 
inauguram fábrica 
de mangueiras e 
tubos de esgoto

Natal Sem Fome 
espera últimas 
doações para 
entregar cestas
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Natal de luto
Os funcionários 

do grupo Mesto – 
principalmente os 
familiares do meta-
lúrgico Júlio Valla-
dão Neto – terão, 
por pura irresponsa-
bilidade da direção 
da fábrica, um natal 
triste. Não fosse a 
negligência e o  pou-
co caso da empresa, 
que mantém equipa-
mentos e máquinas 
velhas em operação, 
com certeza Valladão 
não teria morrido da 
forma trágica como 
morreu [leia na pági-
na ao lado] na última 
sexta-feira na planta 
da divisão Equipa-
mentos, na zona in-
dustrial de Sorocaba.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos tem 
cobrado melhoria no 
local de trabalho na 
Metso e o Ministério 
Público do Trabalho 
(MPT) até multou 
a empresa recente-
mente em R$ 600 
mil por falta de se-
gurança. Mas a em-
presa, literalmente 
sem coração, acaba 
de enterrar o tercei-
ro funcionário em 4 
anos; sem contar os 
lesionados, mutila-
dos e paralíticos.

Mas a Metso vai 
além da indiferença 
com seus funcioná-
rios para esbarrar no 
descaramento. Em 
seu site, a empre-
sa fala de negócios, 

do Garrote, dirigente 
sindical que acom-
panhou a vistoria da 
máquina na segunda- 
feira (12), ficou im-
pressionado [texto na 
página 3] com o esta-
do calamitoso da má-
quina, do sistema de 
segurança e do local 
onde a mandrilhadora 
que matou Valladão 
está instalada.

É bom lembrar 
que a Metso não é 
uma fabriqueta boca-
-de-porco como se 
costuma dizer das 
pequenas indústrias 
de fundo de quintal, 
não! O grupo Metso, 
de capital finlandês, 
é um gigante no for-
necimento de tec-
nologia sustentável, 
serviços, máquinas e 
equipamentos para o 
setor de mineração, 
construção, geração 
de energia, automa-
ção, reciclagem e pa-
pel e celulose.

O grupo tem fá-
bricas espalhadas 
por mais de 50 paí-
ses, emprega apro-
ximadamente 30 mil 
pessoas em todo o 
mundo, vende mais 
de R$ 6 bilhões e 
fatura, líquido, perto 
de meio bilhão de re-
ais a cada ano.

 Um grupo desse 
porte não poderia, ja-
mais, transformar as 
festas natalinas dos 
seus funcionários em 
um natal de luto.

de bons produtos, de 
promoção musical, 
participação em feiras 
e uma série de outras 
boas notícias.  Sobre 
a morte de Valladão, a 
empresa não escreveu 
uma linha; não publi-
cou uma nota de pesar, 
sequer. 

Um texto, em flash, 
no alto do site, assina-
do pela engenheira de 
qualidade do grupo, 
Renata Loli, soa como 
chacota. O texto diz: 
“nos nossos negócios, 
as pessoas são sem-
pre mais importantes 
que equipamentos. É 
por isso que nós nos 
certificamos que nos-
sos altamente qualifi-
cados e empenhados 
colaboradores tenham 
um ambiente de traba-
lho saudável, seguro e 
inovador”. 

Isso é puro discur-
so. Clodoaldo Apareci-

 Um grupo 
desse porte 
não poderia, 

jamais, 
transformar 
as festas 
natalinas 
dos seus 

funcionários 
em um natal 

de luto

 Folha Metalúrgica volta em janeiro
Esta é a última edição da Folha 

Metalúrgica em 2011. A distribui-
ção do informativo será interrom-
pida em virtude das férias coletivas 
de parte da categoria metalúrgica 
neste final de ano. O semanário 
volta a circular na segunda quinze-
na de janeiro de 2012.

Mas a interrupção da Folha 
Metalúrgica não significa para-
lisação do setor de comunicação 
do Sindicato dos Metalúrgicos. A 
página do Sindicato na Internet 
(www.smetal.org.br) terá atuali-
zações ao menos uma vez por se-
mana, bem como as redes sociais 
Facebook e Twitter.

A equipe de comunicação do 
Sindicato também manterá atualiza-
da, mesmo nas férias coletivas, a co-
luna Espaço SMetal, publicada to-
dos os sábados no jornal Bom Dia.

Os profissionais de comunica-
ção e a diretoria sindical agrade-
cem aos leitores, internautas, ami-
gos e parceiros que acompanharam 

as notícias e prestigiaram nossos 
veículos de comunicação em 2011. 
Com a participação do público, va-
mos trabalhar para, em 2012, levar 
ainda mais informações e opiniões, 
sob a ótica da classe trabalhadora. 

Depois de mais de 
seis meses de negocia-
ções, os trabalhadores 
da Syl Freios, metalúr-
gica com 300 funcio-
nários, instalada zona 
industrial de Sorocaba, 
conquistaram redução 
do valor do convênio 
médico. A conquista só 
aconteceu, porém, de-
pois que os metalúrgi-
cos decidiram pela para-
lisação, caso a empresa 
não fizesse a redução.

Com a nova nego-
ciação, a empresa vai 
custear 70% do valor do 
convênio, restando 30% 
[R$ 17,74] para o em-
pregado. 

O acordo foi aprova-
do pelos trabalhadores 
durante assembleia rea-

União dos trabalhadores 
faz Syl reduzir valor de 

convênio médico

lizada na porta da fábri-
ca na última sexta-feira, 
dia 9.

A negociação tam-
bém reduziu de R$ 40 
para R$ 17 o custo do 
convênio para os de-
pendentes. “Ainda não 
chegamos a um valor 
justo, mas com certeza 
foi uma redução impor-
tante”, diz o dirigente 
sindical Alex Sandro 
Basílio.

Melhor reajuste
A união dos traba-

lhadores da Syl tem sido 
de grande importância 
nos avanços conquista-
dos pelos funcionários.

O melhor exemplo 
recente dessa união 
aconteceu durante a 

campanha salarial. Mo-
bilizados, os funcioná-
rios conquistaram rea-
juste salarial de 12,5% 
para quem ganhava o 
piso da categoria e 12% 
para os demais empre-
gados.

“Com certeza foi um 
dos melhores reajustes 
da categoria em todo o 
estado, o que resultou 
num aumento real de 
quase 5%”, diz a tam-
bém dirigente sindical 
Ruth de Oliveira Corti-
nove.

Para o ano que vem, 
os funcionários prome-
tem mais união “para 
que a empresa faça com 
urgência uma revisão de 
cargos e salários”, com-
pleta Basílio.
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Ruth Cortinove, diretora do Sindicato, coordena assembleia na Syl Freios
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Metso foi multada por danos à coletividade
A Metso foi obrigada, em 2010, a in-

vestir R$ 600 mil em projetos e progra-
mas voltados à segurança e à saúde dos 
trabalhadores do município.

A obrigação foi exigida pelo Misté-
rio Público do Trabalho (MPT) como 
reparação por danos morais causados 
pela Metso à coletividade.

Em investigação, o MPT constatou 

irregularidades que resultaram em aci-
dentes graves na fábrica. No segundo 
semestre de 2008 houve 4 acidentes na 
Metso. O saldo foi de dois mortos, um 
paraplégico e um mutilado.

O compromisso da Metso com os 
projetos consta em um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) que a empresa fir-
mou com o MPT.

Acidente de trabalho na Metso mata 
metalúrgico com 30 anos de fábrica

MORTE NA CATEGORIA

Ministério do Trabalho interdita 
máquina que matou Valladão

O metalúrgico Júlio 
Valladão Neto morreu no 
início da tarde de sábado, 
dia 10, após grave acidente 
de trabalho enquanto opera-
va uma máquina mandrilha-
dora na Metso Equipamen-
tos, na zona industrial de 
Sorocaba. 

Valladão tinha 56 anos 
de idade, 30 anos de Met-
so (antiga Faço) e estava 
fazendo ajustes dentro da 
máquina quando ocorreu o 
acidente, às 13h40. A man-
drilhadora, que fica no setor 
de usinagem, teria entrado 
em funcionamento com o 
trabalhador dentro dela.

Segundo apurado pelo 

Sindicato, o eixo da máqui-
na atingiu Valladão várias 
vezes. Os principais feri-
mentos foram na região do 
abdômen.

Atendido pela equipe de 
socorro da fábrica, o metalúr-
gico morreu ao dar entrada 
na Santa Casa de Sorocaba.

A Metso, de origem fin-
landesa, tem duas unidades 
em Sorocaba (Equipamentos 
e Fundição), onde trabalham 
cerca de 1.500 metalúrgicos.

Comoção
Trabalhador conheci-

do e respeitado na catego-
ria metalúrgica, a morte de 
Valladão causou comoção e 

revolta em companheiros de 
trabalho e lideranças sindi-
cais. O turno de trabalho foi 
interrompido.

Por volta das 16h de sá-
bado, diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos e membros 
da Cipa já estavam concen-
trados em frente à fábrica 
para cobrar explicações da 
empresa, que só emitiu co-
municado oficial às 20h para 
alguns órgãos de imprensa.

O corpo de Valladão foi 
velado na Ossel da Masca-
renhas Camelo entre o final 
da noite de sábado e 13h de 
domingo. O sepultamento 
foi no cemitério Memorial 
Park.
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Metso tem duas fábricas em Sorocaba e conta com 1.500 funcionários

Para Sindicato, Cipa deve ter atuação ampliada
Após vistoria na Metso 

na segunda-feira, dia 12, a 
Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego (GRTE), 
que representa o Ministério 
do Trabalho, resolveu inter-
ditar a mandrilhadora que 
tirou a vida do metalúrgico 
Júlio Valladão Neto no últi-
mo sábado, 10.

A máquina não pode 
voltar a funcionar antes de 
serem tomadas medidas de 
segurança supervisionadas 
pela GRTE.

A vistoria foi acompa-
nhada pelo dirigente sindical 
Clodoaldo Aparecido Garro-
te, que ficou impressionado 
com a falta de segurança. “A 
máquina é obsoleta, o painel 
de comando está gasto, com 
identificações apagadas, não 
há cortina de luz para impe-
dir o acionamento da máqui-
na quando há alguém ou al-
gum objeto estranho dentro 
dela”, relata.

Acesso difícil
De acordo com o sindica-

lista, o acesso ao interior da 
máquina é difícil e o botão 
de desligamento imediato 
fica no alto de uma escada. 
“Difícil até imaginar como 
conseguiram tirar o traba-
lhador com vida do interior 
do equipamento”.

A equipe da GRTE era 
formada pelos médicos do 
trabalho José Roberto Dini e 
Paulo de Tarso Antunes Tei-
xeira e pelo engenheiro do 
trabalho João Lúcio Spín-
dola.

Em reunião com a Met-
so na tarde desta terça-feira, 
13, a diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos apresen-
tou à empresa sugestões 
para reduzir o risco de novos 
acidentes na fábrica. Uma 
das reivindicações é que as 
reuniões da Cipa (Comis-
são Interna de Prevenção a 
Acidentes) tenham a parti-
cipação de todos os cipeiros 
eleitos pelos trabalhadores, 
inclusive os suplentes, além 
da presença de pelo menos 

um dirigente sindical.
A empresa pediu prazo 

para responder à reivindica-
ção do Sindicato, que tam-
bém sugeriu a criação, na 
Metso, do Sistema Único 
de Representação, que en-
volve cipeiros, sindicalistas 
e outros representantes dos 
trabalhadores nos debates 
internos sobre segurança.

Na reunião, a Metso dis-
se que qualquer máquina 
similar à mandrilhadora que 
matou Valladão agora terá 

dois funcionários para ope-
rá-la. Atualmente, as quase 
30 máquinas semelhantes, 
nas duas fábricas da empre-
sa, contam com apenas um 
operador cada.

A empresa também afir-
mou que o corpo de seguran-
ça na Metso (engenheiros de 
segurança, brigadistas, etc) 
terá maior liberdade de atua-
ção, inclusive para percorrer 
regularmente a fábrica e ve-
rificar situações ou máqui-
nas inseguras.

Empresa insiste em negar participação na prevenção e informações ao Sindicato e à Cipa

Júlio Valladão tinha 56 anos

A Brigada Interna e o en-
fermeiro que prestaram os 
primeiros socorros ao me-
talúrgico na Metso mere-
cem ser homenageados. O 
acesso à máquina era difícil 
e mesmo assim consegui-
ram retirar o trabalhador de 
dentro da máquina. Lamen-
tavelmente, Valladão não 
sobreviveu aos ferimentos.

Mesmo ressaltando o 
esforço e o preparo dessa 

O empenho de brigadistas
equipe, o Sindicato não se 
omite de criticar as falhas 
da empresa na hora da tra-
gédia. “A equipe foi cora-
josa, mas não havia médico 
na fábrica. Pra piorar, a em-
presa não acionou o SAMU, 
que conta com equipe espe-
cializada e equipamentos 
para atender ocorrências 
graves como essa”, afirma 
Izídio de Brito, vereador e 
sindicalista.



Sindicato dos metalúrgicos agradece a garra e a consciência dos trabalhadores da Tecsis na luta por justiça e respeito
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Justiça reafirma que trabalhadores 
da Tecsis são metalúrgicos

Um despacho emitido 
nesta segunda-feira, dia 12, 
pela juíza Maria Cristina 
Brizotti Zamuner, da 1ª Vara 
do Trabalho de Sorocaba, 
confirmou decisão judicial 
de 2008, que manda a Tecsis 
respeitar a condição de me-
talúrgicos dos funcionários 
da empresa.

A decisão da Justiça traz 
um pouco de tranquilidade 
aos trabalhadores, que têm 
sido vítimas de uma con-
fusão criada pela empresa, 
juntamente com o sindicato 
dos químicos, a respeito dos 
direitos trabalhistas na Tec-
sis.

Com a confirmação de 
que são metalúrgicos, os 
funcionários podem con-
tinuar cobrando respeito à 
convenção coletiva da cate-
goria e encaminhando suas 
novas reivindicações, como 
as folgas nos finais de sema-
na.

“A decisão judicial re-

força a obrigação da empre-
sa respeitar a representação 
metalúrgica e retomar nego-
ciações. Também é impor-
tante como prova contra as 
mentiras descaradas de sin-
dicalistas químicos”, afirma 
Valdeci Henrique da Silva, 
secretário de organização do 
Sindicato dos Metalúrgicos.

Oportunismo
De tempos em tempos, 

desde 2006, Tecsis e sindi-
cato dos químicos se unem 
para tentar tirar dos trabalha-
dores o direito à representa-
ção metalúrgica. O prejuízo 
é sempre dos funcionários. 
“A empresa usa a falsa po-
lêmica para interromper ne-
gociações com o Sindicato 
dos Metalúrgicos”, afirma 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

O exemplo mais recente 
é a negociação sobre sába-
dos livres aos funcionários. 

As negociações entre Tec-
sis e metalúrgicos já es-
tavam adiantadas quando 
o sindicato dos químicos 
questionou, novamente, a 
representação sindical dos 
trabalhadores. A empresa 
usou o fato para encerrar o 
diálogo.

Mas a resposta da Justi-
ça veio rápida, negando o 
pedido dos químicos e sus-
pendendo uma nova perícia 
sobre a atividade produtiva 
da empresa. No despacho, a 
juíza orienta uma concilia-
ção entre as partes, como é 
praxe em qualquer processo 
trabalhista.

A juíza também dei-
xa claro que os funcioná-
rios são metalúrgicos, que 
a questão “não transitou 
em julgado, prevalecendo 
o quanto lá decidido, não 
cabendo novos pronuncia-
mentos nestes autos” (veja 
íntegra do despacho nesta 
página).

Pág. 4 Edição 657 
Dezembro de 2011

Sindicato realiza votação 
sobre folgas aos sábados

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos realizou na última 
segunda-feira, dia 12, vo-
tação na planta 7 da Tecsis, 
em Sorocaba, sobre a pre-
ferência dos trabalhadores 
sobre folgas aos sábados. 

A votação aconteceu 
por meio de uma lista, pas-
sada durante assembleia 
em frente à fábrica, na qual 
os funcionários podiam es-
colher entre folgas em sá-
bados alternados, trabalho 
aos sábados com horário 
reduzido ou nenhuma das 
alternativas.

O Sindicato ainda rea-
lizará a consulta em outras 
oito unidades da Tecsis em 
Sorocaba. A contagem de 
votos será feita logo após 
concluída a pesquisa. O 
resultado vai reforçar a 
pauta de reivindicações 
sobre o assunto já em po-
der da fábrica.

A direção sindical 
também vai encaminhar, 
ainda esta semana, um 
comunicado oficial à em-
presa alertando-a sobre 
a possibilidade de greve, 
caso não haja acordo.

Diretoria agradece participação
A diretoria do Sindicato 

dos Metalúrgicos agradece a 
todos os funcionários da Tec-
sis pelo empenho nas lutas 
por respeito, representação 
sindical e novas conquistas.

“Sem a mobilização do 
pessoal, certamente não 

aconteceriam as vitórias 
coletivas que caracterizam 
nossa categoria profissional, 
inclusive na Tecsis”, afirma 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

A mensagem de Terto é 
compartilhada pela diretoria 

executiva do Sindicato e pe-
los membros do Comitê Sin-
dical de Empresa (CSE) na 
Tecsis, Henrique Cesar Palia-
ri, Ivonaldo Lopes Targino da 
Silva, José de Souza Neves 
Neto, Josivan Moura Oliveira 
e Sérgio Molina Aquino. Votação na planta 7 da Tecsis aconteceu nesta segunda-feira
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ZF Sistemas recebeu o prêmio de vice-campeãO jogo preliminar foi entre equipes femininas

Jean Carlos foi o artilheiro, com 17 gols Fábio Neri foi o goleiro menos vazado, com 2,8 gols por partida

Tecforja vence Taça Papagaio e 
levanta segundo troféu no ano 

A Tecforja/Entre Ami-
gos venceu a ZF Sistemas 
DQP por 3 a 2 e conquis-
tou o título de campeã da 
7ª Taça Papagaio de Futsal, 
no último domingo. O time 
campeão ainda teve o go-
leiro menos vazado e o arti-
lheiro da competição.

Este foi o segundo tro-
féu de torneio de futsal pro-
movido pelos metalúrgicos 
conquistado pela Tecforja 
este ano. Em agosto, o time 
já havia levantado a taça de 
campeã do futsal de inver-
no da categoria.

Além de troféu e meda-
lhas, a Tecforja ainda ga-
nhou um jogo completo de 
camisas [meias e calções]. 
O vice-campeão também 
recebeu troféu e medalhas.

O jogo foi realizado no 
ginásio de esportes da ca-
tegoria, no Éden, e mobi-
lizou amigos e familiares 
dos jogadores. Este ano a 
Taça Papagaio reuniu 58 
equipes.

O jogo
A partida começou equi-

librada, com os dois times 

cautelosos, um explorando 
o erro do outro. Como os 
erros foram poucos, o pri-
meiro tempo terminou em 
zero a zero.

No segundo tempo, po-
rém, com um time mais 
bem entrosado, a Tecfor-
ja foi ganhando espaço e 
abriu dois a zero. Faltando 
apenas 4 minutos para ter-
minar o jogo, a torcida da 
Tecforja já ensaiava o grito 
de campeã, mas a ZF Sis-
temas surpreendeu e empa-
tou a partida.

Mas faltando apenas 17 
segundos para terminar o 
duelo, Jean Carlos marcou 
seu 17º gol na competição, 
sagrando-se artilheiro do 
torneio e dando o título da 
7ª edição da Taça Papagaio 
à Tecforja.

Além de promover a 
interação da categoria me-
talúrgica, a Taça Papagaio 
também homenageia o sin-
dicalista Reinaldo de Paula 
Moreni, morto em acidente 
de carro em 2006.

Seus familiares compa-
receram ao ginásio para re-
ceber as homenagens
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A Taça Papagaio foi o segundo título de um campeonato de futsal dos metalúrgicos que a Tecsis levantou em 2011; em agosto, a equipe foi campeã do torneio de inverno da categoria
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Os organizadores da 
Campanha Natal Sem 
Fome deste ano entregam 
as cestas de alimentos às 
entidades beneficentes par-
cerias do Banco de Alimen-
tos nesta sexta-feira, dia 16, 
às 8h, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos, Lajeado, 
em Sorocaba.

Estas entidades serão as 
responsáveis em repassar 
os alimentos às famílias ca-
rentes que elas atendem.

Os alimentos foram co-
letados junto à comunidade 
no último sábado, quan-
do dezenas de voluntários 
promoveram um mutirão 
de coleta em ao menos dez 
supermercados da cidade. 
Empresas, com apoio do 
Ciesp, também participa-
ram da campanha com do-
ação em dinheiro, usado na 
compra de alimentos para 
montagem das cestas.

As cestas serão compos-
tas com aproximadamente 
dezessete quilos de alimen-
tos não perecíveis, como 
cereais, enlatados, bolachas 
e similares.

Natal Sem Fome entrega cestas 
a entidades nesta sexta-feira,16

SOROCABA

Pa
ulo

 A
nd

ra
de

No último sábado, vários supermercados de Sorocaba (na foto, o Extra da Santa Rosália) autorizaram voluntários da campanha a pedirem doações aos clientes

Em Iperó os voluntários 
promoveram o mutirão de 
arrecadação no último do-
mingo, dia 11. A entrega 

das cestas, às entidades ins-
critas na campanha, será na 
quinta-feira, dia 15, às 10h.

Os diretores do Sindica-

to, sede de Iperó, agrade-
cem todos os voluntários 
e a comunidade que aderi-
ram à campanha.

Iperó

Confira funcionamento das sedes e do clube no período de festas
Sedes regionais

As sedes do Sindicato 
dos Metalúrgicos em Ipe-
ró, Araçariguama e Piedade 
fecharam ao público no úl-
timo dia 12. O atendimento 
volta ao normal na manhã 
do dia 11 de janeiro.  O re-
cesso das sedes se deve ao 
grande número de empre-
sas em férias coletivas no 
período.

Sede de Sorocaba
Já a sede de Sorocaba 

vai funcionar até o meio-dia 
desta sexta-feira, 16 de de-
zembro. A reabertura será na 
manhã do dia 9 de janeiro. 

Mas mesmo nas férias, a 
sede de Sorocaba terá plan-
tão para emissão de cartões 
de identificação de sócios e 
dependentes. O atendimen-
to será de segunda a sex-
ta, das 8h30 às 12h e das 
13h30 às 18h.

Clube de Campo
Funcionamento do clu-

be dos metalúrgicos no fi-
nal de ano: Fecha dia 16 
para manutenção, mas rea-
bre dia 17 (sábado). Fecha 
dias 24 e 25 de dezembro. 
Funciona de 26 a 30 de de-
zembro. Fecha dias 31 de 
dezembro e 1º de janeiro. 
Funciona de 2 a 8 de janei-
ro. Mais informações pelo 
telefone 3225-3377.
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Lideranças políticas e autoridades da região prestigiaram a inauguração da fábrica, em Sorocaba, gerenciada por catadores de recicláveis

Metalúrgicos sindicalizados têm descontos nos cursos de parceiros do Sindicato

Os catadores de reciclá-
veis de Sorocaba e região 
inauguraram nesta quarta, 
dia 13, uma fábrica de tubos 
de esgoto e mangueiras de 
irrigação. Os produtos serão 
produzidos dos plásticos PP 
e PE presentes em potes de 
margarina e de sorvete, cai-
xas de bebida, tampas, utili-
dades domésticas [baldes], 
embalagens de detergentes, 
de xampus, frascos de óleo 
automotivo, tambores para 
tintas e uma série de outras 
embalagens.

A solenidade – na sede 
da fábrica, rua Chile, 401, 
Barcelona, Sorocaba - con-
tou com a participação de 
207 convidados, entre re-
presentantes de entidades, 
sindicatos, prefeitos, depu-
tados, vereadores, secretá-
rios municipais e catadores 
de Sorocaba e região.

Os catadores integram a 
Rede Solidária Cata-Vida e 
são organizados pela ONG 
Ceadec em parceria com a 
Petrobras.  O Sindicato dos 
Metalúrgicos também é par-
ceiro do Ceadec e dos cata-
dores.

A unidade – denomina-
da de Divisão Polímeros –  
é a primeira fábrica do gê-
nero no país a ser adminis- 

Catadores inauguram fábrica de tubos 
de esgoto e mangueiras de irrigação
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As escolas RH Trei-
nare, Qualifica e Rise, 
parceiras do Sindicato 
dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região, estão 
com inscrições abertas 
para 16 cursos profissio-
nalizantes ministrados 
na sede da entidade, em 
Sorocaba e na região. 
Ainda há inscrições 
abertas também para 
curso de inglês promo-
vido pela “Move On” 
Idiomas.

Os cursos são aber-
tos à população em ge-
ral e os trabalhadores 
metalúrgicos sócios do 
Sindicato têm direito a 
descontos especiais.

O curso de informáti-
ca, porém, é totalmente 

gratuito, inclusive para 
integrantes da comuni-
dade.

As aulas - que come-
çam em janeiro do ano 
que vem - também são 
ministradas em diver-
sos horários para aten-
der aos trabalhadores 
de todos os turnos das 
fábricas de Sorocaba e 
região.

As cargas horárias 
são diversas e variam de 
curso para curso.

Mais informações 
pelos telefones 3334-
5400 ou 3233-0088. 
Para o curso de inglês 
informações pelo 3013-
8252, com Aryana ou 
pelo e-mail: ingles.sin-
dicato@globomail.com

Janeiro começa com vagas para 17 cursos
FORMAÇÃO

- Inglês
- Metrologia
- Leitura e Interpretação 
  de Desenho Técnico
- Inspetor de Qualidade
- Mecânica Industrial
- NR-10
- Processo de Soldagem
- Operador de Empilhadeira
- Operador de Ponte Rolante
- Especialização em 
  Soldagem Mig/Mag
- Especialização em 
  Soldagem Tig
- Informática  
  (totalmente gratuito)
- AutoCAD
- Auxiliar Administrativo
- Departamento Pessoal
- Logística
- Excel

Veja lista  
dos cursos

trada pelos catadores.
Ainda não há estimava 

do volume de produção da 
fábrica, que vai lavar, moer, 
secar e transformar os plás-
ticos em granulados, que se-
rão transformados em tubos 
de esgoto ou mangueiras e 
também  comercializados 
como matéria-prima para as 
indústrias.

Do carrinho à fábrica
Desde  2008 a Rede Ca-

ta-Vida já beneficiam papel 
e óleo de cozinha usado.

“Graças ao apoio de par-
ceiros, em especial a Petro-
bras, essa inauguração é um 
marco na vida dos catadores 
e catadoras organizados em 
cooperativas na Rede Soli-
dária. Estamos  fechando o 
ciclo da reciclagem com a 
industrialização de insumos 
e produtos que retornarão 
às indústrias recicladoras e 
à população, contribuindo 
com a economia dos recur-
sos naturais e com o forta-
lecimento social e econô-
mico de suas organizações 

solidárias”, afirma Rita de 
Cássia Gonçalves Viana, 
presidente do Ceadec, ONG 
que organiza perto de 300 
catadores em Sorocaba e 
dez cidades da região.

“É com imensa alegria 
que estamos aqui come-
morando mais um passo. A 
gente começou com carri-
nho de mão, depois com ca-
minhão e agora a gente está 
com essa fábrica”, come-
morou o presidente da Rede 
Cata-Vida, Isaias Monteiro 
Messias.

“O Sindicato dos Me-
talúrgicos sempre vai lutar 
pelos trabalhadores. E o 
mais bonito é ver os traba-
lhadores gerindo uma fábri-
ca. Eu não tenho dúvida de 
que vocês [catadores] têm 
compromisso com o meio 
ambiente. Parabéns catado-
res e catadoras, vocês po-
dem contar sempre com os 
metalúrgicos como parcei-
ros”, comentou o presidente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região, 
Ademilson Terto da Silva.
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